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PRZEDSTAWICIEL:PRODUCENT:

GWC GEOSTRONG to produkt:
- dla ludzi z wysokimi wymaganiami ceniącymi komfort
- o najwyższej jakości i skuteczności potwierdzonej certyfikowanymi badaniami
- podnoszący prestiż i wartość domu
- najczęściej montowany GWC w 2017 roku



ZYSKI PŁYNĄCE Z ZASTOSOWANIA  GWC   
1. Zastosowanie GWC pozwoli na obniżenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania i chłodzenia.
2. Zastosowanie GWC pozwala ograniczyć moc urządzeń grzewczych  i chłodniczych.
3. GWC zapobiega nagłym skokom temperatury. Latem uzyskujemy chłodzenie powietrza a zimą jego podgrze-

wanie. Wg pomiarów stosując GWC uzyskuje się wartości ~∆T=20°C latem i zimą.
4. Po przejściu przez GWC powietrze osiąga zimą temperatury dodatnie co zabezpiecza pracę urządzeń wenty-

lacyjnych i grzewczych (np. Nagrzewnice wodne)  przed zamarznięciem.

BUDOWA WYMIENNIKA „GEOSTRONG"
Budowa gruntowego  bezprzeponowego wymiennika ,, GEOSTRONG" została zastrzeżona  w Urzędzie Patento-
wym. GWC GEOSTRONG posiada atest higieniczny PZH dla wersji antybakteryjnej, antywirusowej i antygrzy-
bicznej NANO-TE. Zarówno atesty PZH, wyniki badań wytrzymałościowych wykonywane przez GIG oraz inne 
wymagane dokumenty do ściągnięcia ze strony internetowej www.globaltech.com.pl.
Z uwagi na modułowy sposób budowy i łączenia gruntowy wymiennik ciepła, ”GEOSTRONG” może wykorzysty-
wany być do obróbki powietrza wentylacyjnego od najmniejszych wielkości do każdej potrzebnej  dla danego 
obiektu. Przy dużych wydajnościach  powyżej 10 000 m3/godz poszczególne segmenty wymiennika łączyć 
należy w system. Jedynym ograniczeniem, które należy brać pod uwagę przy projektowaniu GWC o dużych  wy-
dajnościach nie jest sam wymiennik lub połączony system wymienników lecz  możliwość wykonania kanałów 
transportowych o wymaganym przekroju od wymienników do miejsca przeznaczenia.                            
 GWC „GEOSTRONG” wykonany jest w całości z polietylenu (PE) w wersji antybakteryjnej, antywirusowej, 
antygrzybicznej NANO-TE. Czerpnia powietrza wyposażona może być w filtr antybakteryjny, antywirusowy 
i antygrzybiczny.

Wymiennik „GEOSTRONG” w wersji antybakteryjnej, antywirusowej i anty-
grzybicznej NANO-TE produkowany jest w procesie termoformowania z płyt 
polietylenowych z warstwą antybakteryjną, antygrzybiczną i antywirusową 
NANO-TE naniesioną już w procesie koekstruzji w trakcie wytłaczania płyt.
Produkcja samego wymiennika, gdzie zachodzi wymiana termodynamiczna 
polega na tłoczeniu modułów o wymiarach 210 cm długości i 120 cm sze-
rokości. Każdy moduł składa się z ośmiu kanałów - połówek rury o średnicy 
wewnętrznej 11,5 cm. Ilość modułów zarówno na szerokość jak i na długość 
jest dobrana do wielkości przepływu powietrza. Każda z połówek rur ma  
w każdym module dziewięć przetłoczeń spiralne do wewnątrz wokół swoje-
go półkola. Oprócz przetłoczeń spiralnych jest wykonane sześć przetłoczeń 
(karbów) do wewnątrz od góry. Celem przetłoczeń spiralnych jest uzyskanie 
zawirowania powietrza wokół osi przepływu, czyli zmuszenie powietrza  do 
zejścia na podłoże żwirowo-piaskowe, gdzie następuje największa wymiana 

cieplna poprzez dyfuzję. Celem przetłoczeń spiralnych i karbów od góry jest maksymalne zakłócenie laminar-
nego przepływu powietrza. Dzięki takim  rozwiązaniom  przepływ powietrza laminarny zamienia się w turbu-
lentny co owocuje  bardzo  dobrą wymianą cieplną. 

W zakresie zwiększenia nośności i możliwości 
obciążenia od góry gruntowych bezprzepo-
nowych wymienników ciepła należy wykonać 
podłoże z Geosiatki Komórkowej.  Zastosowanie  
Geosiatki Komórkowej jako podłoże powoduje 
kilkukrotne zwiększenie nośności gruntu pod 
gruntowym bezprzeponowym wymiennikiem 
ciepła. Rozwiązania z zastosowaniem  Geosiatki 
Komórkowej do stabilizacji podłoża stosowa-
ne były z powodzeniem przy wykonywaniu np. 
pobudowy dróg i autostrad w miejscach wystę-
powania nienośnego podłoża na przykład torfy  
i nienośne piaski. Celem zastosowania geosiatki 
komórkowej było kilkukrotne zwiększenie no-
śności przy jednoczesnym obniżeniu grubości 
standardowych warstw podsypek.
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GWC „GEOSTRONG” można bez obaw montować w obrysie fundamentów lub pod płytą fundamentową. 
Konstrukcja samego wymiennika i sposób jego wykonania w wariancie z betonowaniem, gwarantują prze-
noszenie bardzo dużych  obciążeń i nie ma zagrożenia spękania wylewek jeżeli wszelkie prace przy monta-
żu wykonane będą zgodnie z wytycznymi. Montaż w obrysie fundamentów ma niezaprzeczalne zalety, gdyż 
panują tam stałe warunki temperaturowe. Nie ma przegrzewania otaczającego gruntu wymiennika latem  
i przechłodzenia zimą. Tam osiąga się idealne warunki temperaturowe dla pracy GWC. Montując GWC w obry-
sie fundamentów i wykonując izolacje termiczną nad wymiennikiem, symulujemy posadowienie wymiennika  
w granicach 6-9 m pod powierzchnią ziemi.

Z uwagi na fakt, że konstrukcja samego wymiennika i sposób jego wykonania w wariancie z betonowaniem, 
gwarantują przenoszenie bardzo dużych  obciążeń nie ma obawy montażu w każdych ekstremalnych warun-
kach, gdzie przewidywany nacisk z góry może wynosić nawet powyżej 434 t/m2. Badania wytrzymałościowe 
wykonywane były przez Główny Instytut Górnictwa (GIG). W przypadku nie zabetonowania wymiennika tylko 
samego zasypania pospółką piaskową do wysokości 25 cm nad wymiennikiem i zagęszczenia jego wytrzyma-
łość wynosi 37 ton/m2.
Wytrzymałość wymiennika ”GEOSTRONG” na nacisk z góry jest uzależniona wyłącznie od  tego jak przygotowa-
ne jest podłoże pod wymiennikiem,  jakie to podłoże może przenieść obciążenie oraz, który wariant wzmocnie-
nia poprzez betonowanie i ewentualne zbrojenie dla wymiennika został dobrany. 
Skuteczność, sprawność oraz ogromna wytrzymałość na nacisk z góry systemu „GEOSTRONG” jest tak duża, że nie 
dorównują temu rozwiązaniu na obecny czas, inne systemy GWC zarówno przeponowych jak i bezprzeponowych GWC. 

ZALETY GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA ”GEOSTRONG”
1. Jedyny na rynku wymiennik antybakteryjny, antywirusowy i antygrzybiczny wykonany  w technologii NANO-TE 
2. Gwarancja 10 lat  (dotyczy wykonania montażu przez firmę z certyfikatem).
3. Wytrzymałość na nacisk z góry nawet 434 t/m2.
4. Najlepsza wymiana termodynamiczna spośród wszystkich typów GWC
5. Proste wykonanie – możliwość samodzielnego montażu przez inwestora.
6. Odzysk ciepła poprzez dyfuzję od podłoża oraz poprzez przenikanie od góry
7. Możliwość pracy ciągłej  wymiennika (24 godz/dobę)
8. Praktycznie 100% wymiana cieplna z gruntem niespotykana w innych typach GWC.
9. Możliwość posadowienia na niewielkiej głębokości (z obawy o wody gruntowe)
10. Możliwość posadowienia na dużej głębokośći bez obawy o zagniecenie
11. Ogrzewanie i dowilżanie powietrza zimą
12. Dostarczanie chłodu latem w czasie upałów
13. Znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania i chłodzenia 
14. Możliwość montażu w obrysie fundamentów bez obawy o spękanie  posadzki.
15.  Brak określonych z góry typoszeregów w oparciu o ilość przepływu powietrza.   
16.  Dostosowanie wielkości wymiennika od najmniejszych przepływów  do każdego  potrzebnego  dla danego obiektu.
17. Stosunkowo niższa cena od podobnych bezprzeponowych rozwiązań GWC

Przykładowy montaż GWC GEOSTRONG  
w fundamentawwch

Fot.1 
Montaż geosiatki na przygotowanym 
podłożu przed zasypaniem kruszy-
wem.

Fot.2
Ułożenie siatki zabezpieczającej 
przed kretami na zasypanej kruszy-
wem i zagęszczonej geosiatce.

Fot.3
Montaż gruntowego wymiennika 
ciepła GEOSTRONG. 

Fot.4
Zabetonowanie modułów. 


